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Hoofdstuk 7: Kiessystemen en stemgedrag 

 

7.1. Het belang van verkiezingen  

Art. 61. De leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers worden rechtstreeks verkozen door de 

burgers die volle achttien jaar oud zijn en die niet verkeren in een der gevallen uitsluiting bij de wet 

bepaald.  

Iedere kiezer heeft recht op slechts één stem.  

 

Art. 62. De samenstelling van de kiescolleges wordt door de wet geregeld.  

De verkiezingen geschieden volgens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging dat door de wet 

wordt vastgelegd. De stemming is verplicht en geheim. Zij heeft plaats in de gemeente, behoudens de 

bij de wet te stellen uitzonderingen.  

7.1.1. Functies van verkiezingen 
1. Politieke partijen: winnen of verliezen  

2. Politieke personeel selecteren: mandatarissen → wie goed scoort, hoger inhiërarchie 

3. Wil van het volk bv. partij behaalt de meerderheid of juist niet vertelt iets over wat het volk wil 

7.1.2. Wie mag er gaan stemmen  

Historische ontwikkeling 

1893 Cijnskiesrecht    belastingen of hoge opleiding gehad 

1918 Algemeen meervoudig stemrecht méér stemmen voor elite 

WOI Algemeen enkelvoudig stemrecht mannen  

1948 Vrouwenstemrecht 

Later Leeftijd van 25 naar 18  

 

Opkomstplicht en stemrecht 

Opkomstplicht= verplichte deelname aan verkiezingen bv. België verplicht: 91% gaat stemmen  

Stemrecht o.b.v. woonplaats → in EU op gemeenteraad stemmen ook al heb je niet de nationaliteit  

 

Kiezersregistratie 

Bv. V.S. : registreren voordat zij kunnen kiezen → legt drempel  

Dalende opkomst 

 Gevolgen voor legitimiteit van verkiezingen bv. V.S. weinig opkomst voor presidentsverkiezingen dat 

steunt niet heel de bevolking de president 

 Verklaringen 

1) Partijen beginnen op elkaar te lijken: de inzet om te gaan kiezen verzwakt 

2) Jongere generaties maken minder gebruik van stemrecht 

3) Burgerzin: vooral gaan stemmen uit soort ‘verplichting’  

 Waarom gaan we stemmen?  

≠ rationeel kosten-batenanalyse: die éne stem die het verschil maakt, of de kost van verplaatsing 

Verschil in bv. meerpartij > tweepartij, registratiedrempel, ondervertegenwoordiging 

minderheidsgroepen 

7.2. De selectie van de kandidaten  
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STAP 1: kandidaten op verschillende posities 

Primaries/voorverkiezingen: zelf zeggen kandidaat te zijn Bv. V.S. 

Opstellen van de kandidatenlijst: kandidaten vanuit leden + check bij partijleiding  

STAP 2: verkiezingen 

Als lijsten: belangrijke kandidaten op verkiesbare plaatsen  

 Quotawet – België: nooit meer dan de helft van de kandidatenlijst mag van hetzelfde geslacht 

zijn 

Als één kandidaat per kieskring: deelname in districten waar meeste kans  

 

7.3. De verkiezingstechnieken 

Proportioneel/evenredig systeem= zetelverdeling o.b.v. proportie van het totaal aantal stemmen van de 

partij  

Meerderheidssysteem= winnaar van de verkiezingen 

• Relatieve meerderheid= winnaar meer stemmen van de andere 

• Absolute meerderheid= meer dan de helft van de stemmen 

• Uninominaal systeem= één kieskring, één zetel 

• Plurinominaal systeem= verschillende zetels per kieskring 

 

Uninominaal Relatieve meerderheid (plurality – first past the post) 

 Absolute meerderheid in twee ronden (majority – runoff) 

Plurinominaal Relatieve meerderheid (plurality – winner takes it all) 

 Evenredigde vertegenwoordiging (list proportional representation) 

 

7.3.1. Kiessystemen met relatieve meerderheid 

A. Uninominaal: first past the post 

Bv. V.S., Groot-Brittannië (650 zetels, 650 kieskringen) 

Elke zetel afzonderlijk toegewezen 

Samenhangend tweepartijensysteem → kiezers moeten geografisch geconcentreerd zijn om meeste 

stemmen te halen  

Voordeel voor grote partijen: het hangt niet van het procent aantal stemmen, maar van hoeveel 

kieskringen je verovert hebt  

B. Plurinominaal: the winner takes it all  

Meerdere zetels per kieskring +  meeste stemmen in de kieskring  

Bv. Electoral college in de V.S. die de president kiest 

C. Kiessysteem met absolute meerderheid 

Bv. Franse parlementsverkiezingen (577 zetels, 577 kieskringen) : 50% van de stemmen nodig, als niet 

dan een tweede ronde → runoff elections 

Tweede ronde 

• Beperkingen: kan enkel de twee grootste kandidaten deelnemen, kan iedereen die in de eerste 

ronde x % haalt …  

• Vaak onderlinge afspraken bij verlies eerste ronde om kiezers te doen stemmen op de 

overgebleven kandidaat  

• Meest gebruikt voor presidentsverkiezingen 
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7.3.2. Proportionele kiessystemen 
Doel: zetels op een evenredige wijze te verdelen over de partijen naar rato van aantal behaalde 

stemmen  

Evenredig systeem is altijd een plurinominaal systeem: zetelverdeling – verschillende technieken 

A. Quotum 

Quotum= het aantal stemmen dat een partij moet halen om een zetel te veroveren 

Bv. Nederland tot 1933 Simpele quota: aantal geldig uitgebrachte stemmen / aantal te verkrijgen zetels 

→ het aantal te krijgen zetels is het cijfer voor de komma 

Partij met de grootste rest krijgt als eerste een extra zetel 

Bv. Nederland, nu: principe van het grootste gemiddelde → restzetel toegekend aan partij die het 

grootste gemiddelde aantal stemmen per zetel heeft, indien aan deze partij één extra zetel zou worden 

toegekend  uitslag gedeeld door reeds behaalde zetels plus 1  

B. Delerreeks 

Systeem D’Hondt: parlementsverkiezingen – per provincie (aantal zetels per provincie is naargelang 

inwoners) 

Verdeling van de zetels wordt de uitslag van elke partij gedeeld door een reeks getallen 

Bevoordeelt een beetje de grote partijen  

Systeem Imperiali: gemeenteraadsverkiezingen  

We delen niet door 1 omdat we de grote partijen willen bevoordelen opdat er een stabiele coalitie is  

 

Kiesdrempel: België 5% per provincie  

7.4. Welke kandidaten zijn gekozen?  

Bij een meerderheidssysteem: alle kandidaten van de winnende partij zijn gekozen  

Bij een evenredig systeem:  

a. Gesloten lijsten= de volgorde waarin de kandidaten op de lijst van de partij staan, is ook de 

volgorde waarin ze gekozen kunnen worden  

b. Open lijsten= het aantal voorkeurstemmen die de kandidaten zelf hebben gehaald, bepaalt 

wie het eerst gekozen wordt 

c. Mix van gesloten lijst en voorkeurstemmen  

Wat als een parlementslid uitvalt?  

Uninominaal systeem: tussentijdse verkiezingen  

Evenredig systeem: aparte lijst met opvolgers  

7.5. Gevolgen van kiessystemen 

Kiessystemen bepalen mee hoe politieke processen kunnen verlopen: gevolgen voor het partijsysteem 

1. Drempels: kleinere partijen moeilijk om door te breken of overleven, vaak bij 

tweepartijensysteem  

2. Aantal partijen bepaalt wijze waarop geregeerd kan worden 

-  Eén enkele partij is duidelijkst 

-  Coalities bij evenredig kiessysteem: minder duidelijk wie zal regeren  

3. Afspiegeling: evenredige systemen hebben mooie afspiegeling van wat er binnen het volk 

leeft 

 Gemengd systeem: vaak aantal zetels toegewezen volgens meerderheidsysteem met hoge 

drempels en de overige zetels op evenredige wijze  bv. Duitsland p. 175 
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4. Vrouwelijke verkozenen: wanneer de party magnitude (= aantal verkozenen per partij per 

kieskring) groot is, is er grotere kans dat vrouwen worden verkozen + quota zijn effectief om 

achterstand weg te werken  

7.6. Stemgedrag 

‘Wat heeft de kiezer willen zeggen toen hij zijn stem uitbracht?’ 

Stemming is geheim dus stemgedrag en motivaties moeten gepeild worden via surveyonderzoek 

 

A. Verklaringen op lange termijn  

1. Politiek-sociologische benadering 

- Breuklijnentheorie: wie tot groep binnen een breuklijn behoort wordt gesocialiseerd om op 

de overeenkomstige partij te stemmen → dus sociaal lidmaatschap 

- Theorie veronderstelt dat stemgedrag relatief stabiel is: de kans dat een lid van een sociale 

groep op de partij van die groep stemt, is bij elke verkiezing groter dan de kans dat hij/zij op 

een andere partij stemt 

2. Sociologie theorie 

- Er zijn minder duidelijke breuklijnen in de samenleving, dus verklaringen die uitgaan van de 

attitudes van de kiezers + voor een deel verbonden met sociale lidmaatschap  

- Attitudes zorgen ook voor redelijke stabiliteit 

3. Rational-choice-theorie 

- Individuele keuze in zijn/haar eigen belang 

- Op basis van beschikbare informatie en na afweging van voor- en nadelen  

B. Verklaringen op korte termijn 

1. Kandidaten: mediapopulariteit 

2. Campagnes: campagne-effecten  

- Politieke partijen zijn geprofessionaliseerd en gaan ervan uit dat de kiezers beschikbaar zijn 

door de erosie van de breuklijnen  

3. Toeval bv. een internationale gebeurtenis die het stemgedrag plots verandert  


